
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
12.01.23 

Øhavsskolen 
 
 
 
 

Mødedato:  12.01-2023 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.00-19.45.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerum Svanen 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
 

   
Fraværende:   

   
Afbud:  Eventuelt afbud meddeles til Line via Aula 

 

 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 
 
 
 

 

  
Mødedeltagere: Bestyrelsen 

Mødeleder: Formand 

Referent: Poul-Arne                                                                             

Afbud: Sanne 

 

 

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/Tid Line 5 minutter 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger  Dagsordenen er godkendt 

 

Beslutning  

 

 

 

 

Punkt 2 Opfølgning på evaluering af madordning på Svanen 

Ansvarlig/Tid Tina/Peter 10 minutter  

Sagsfremstilling Tilbagemelding på møde med Cafe Elmelund 

Bemærkninger Peter og Tina havde et godt møde med Thomas. De fik priser.  

Pris og kvalitet var vigtigt for Thomas. Han skal kunne stå inde for maden. 

Emballagen er en stor en del af udgiften. 

 

690 kr. om måneden er mange penge for mange.  

 

Det er prisen der får eleverne til at gå i LIDL. 

 

Overvejelse. Skal der søges andet. 

Beslutning Der skal spørges i Cafeen om det er muligt at lave en billig bolle til fx en 10’er. 

Tina og Peter spørger Thomas igen og vender tilbage på næste møde. 

 

Punkt 3 Princip for Lejrskoler og skolerejser 

Ansvarlig/tid Hanne / Poul-Arne 20 minutter 

Sagsfremstilling Opfølgning på punkt fra sidste møde. 

Tilbagemelding fra behandling på afdelingsmøder. 

Økonomi. Drøftelse af økonomisk ramme bilag med oversigt over forbrug 2022 

sendes ud inden mødet 

Beslutning om specialklassernes placering af lejrskoler 

Bemærkninger Hanne fremlægger at personalet på Svanen efterspørger frivillighed omkring om 

det skal være på 8. eller 9. årgang. Dette skal så besluttes allerede i 7. klasse.  

Personalet vil også gerne have at det er hele årgangen der tager afsted på 

lejrskole. 

Skole kan lægge en grundbeløb og forældrene betaler resten 



 

 

 

Side 2 

 

Beslutning  

 

Udskoling: Valgmulighed i udskoling mellem 8.  og 9. Det skal besluttes allerede 

i 7. klasse. - 3 overnatninger 

På mellemtrinnet er det i 6. klasse – 2 overnatninger 

Indskoling kan tage afsted i 2. klasse – 1 overnatning 

 

Penge der tjenes går til de kollektive udgifter. 

 

Eleverne i specialklasser skal afsted tre gange som eleverne i almenklasserne 

 

Skolen melder et grundbeløb ud og så er det op til forældrene om der ska tjenes 

penge ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 4 Evaluering af må 7.klasse forlade skolen i frikvarter 

Ansvarlig/tid Hanne 30 minutter 

Sagsfremstilling Opfølgning og drøftelse. Punktet har været på afdelingsmødet på Svanen. 

Bemærkninger Princip vedlagt som bilag 

 

Personalet ønsker for hele udskolingen at eleverne kan få lov til at forlade 

skolerne alle dage. 

 

Det er forældrenes ansvar at klæde deres børn på hjemmefra og lære dem at 

opføre sig ordentligt. 

 

Elevrepræsentanterne er delte omkring hvorvidt de skal have lov alle dage eller 

to dage som nu. Da det blev det indført var det for at styrke det sociale. 

 

Personalets udgangspunkt er at det er sjovere at være sammen med eleverne 

om nogle aktiviteter i stedet for at gå rundt og kontrollere eleverne 



 

 

 

Side 3 

 

 

 

 

Synspunktet om at 7. årgang slet ikke skal kunne forlade skolen overhovedet er 

også repræsenteret. 

 

Det handler om at klæde eleverne på. 

Elevrådet kan evt. drøfte emnet med eleverne. 

 

Bestyrelse kan evt. vedtage at man prøver at give eleverne lov. 

 

Elevrådet vender tilbage med et forslag til, hvordan det kunne være. 

 

 

Beslutning Elevrådet tager et forslag med til næste bestyrelsesmøde d. 9. marts 

 

 

 

Punkt 5 Karrierelæring/forældrebank 

 

 

Ansvarlig/tid Alle 15 minutter 

Sagsfremstilling Øhavsskolen har fokus på karrierelæring, elevernes uddannelses- og 

erhvervsorientering herunder erhvervspraktik. Det gør vi ved at der er 

obligatorisk erhvervspraktik i slutningen af 8.klasse. En uge hvor hele klassen er 

i erhvervspraktik. Klasserne er afsted hver en uge. Udskolingen bruger en 

flexuge på uddannelses- og erhvervsorientering. Muligheder Indførelse en 

erhvervspraktik-linje Etablering af en virksomhedsbank, der vil tage 

erhvervspraktikanter. Dette betyder et tæt samarbejde med virksomheder i 

lokalområdet.  

Hvad er status her? Bestyrelsen ville lave noget materiale så det var lettere at 

tilgå. 

Planen er at 8. årgang snart skal i praktik- lige nu arbejder lærerne i udskolingen 

med ugerne 22 og 23, men måske rykkes de frem 

 

Bemærkninger Se bilag for princip 

 

Man skal tænke praktikken i udskolingen ind i årshjulet allerede fra når eleverne 

begynder i skolen. 

 

Lotte kan finde ud af hvornår erhvervsskolerne har praktik.  

 

Hanne har modtaget en mail fra Signe Pardorf, der er fra Vores Faaborg og Egn 

Beslutning Vi takker ja tak til tilbuddet fra Signe.  

Lærerne vender tilbage til næste møde med ugerne. Praktikugerne skal skrives 

ind i princippet. 

 

Punkt 6 Sammenlægning 

Ansvarlig/tid Hanne 10 

Sagsfremstilling Status for sammenlægning herunder Aula og hjemmeside 

Plan for valg (bilag kommer inden  

Bemærkninger Hanne orienterede om reglerne vedrørende valg og sammensætning af en ny 

fællesbestyrelse for hele Øhavsskolen og landsbyordningen (dagtilbud) 



 

 

 

Side 4 

 

Beslutning  

 

 

 

Punkt 7 Orientering 5 minutter 

Ansvarlig/tid A. Ved formanden:  
B. Ved skolelederen:  
C. Ved medarbejdere 

       D:   Ved andre: 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger Line har været med to samtaler 

Line, Hanne og Kirsten J. har været til inklusionskonference. 

 

Hanne: Der er 4 indskrevet på Bøgebjerg, og på Uglen er der pt. indskrevet 23 

fra eget skoledistrikt og der er yderligere to fra et andet skoledistrikt. 

 

Medarbejdere: Vi får også elever fra omegnsskolerne også fri- og privatskolerne 

Carina er kommet godt fra start som afdelingsleder på mellemtrinnet 

Beslutning  

 

 

 

Punkt 8 Fremtidige punkter 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Budget 2022 resultat/budget 2023 
Princip for vikardækning 
Antimobbestrategi 
Opfølgningspunkter fra mødet d. 12-01-2023 
 

Bemærkninger  

Beslutning   

 

EVT. 5 minutter 

 

 

 


